
21 жовтня 2016 року відбулося чергове засідання Експертної ради при Комітеті 

з прав людини. 

  

Експертна рада – це постійно діючий експертний орган, що представляє різні 

громадські організації та вузькопрофільних експертів з пить міжнародного 

права, основоположних прав і свобод людини. На сьогодні Експертна рада 

налічує 52 індивідуальних членів.    

  

Із вступним словом на засіданні Експертної ради виступив голова комітету з прав 

людини Григорій Немиря, який окреслив низку нагальних питань у рамках 

роботи Комітету, зокрема, вийти на узгоджений законопроект щодо посилення 

гарантій мирних зібрань, активізувати законодавчу роботу щодо Плану дій до 

Національної стратегії з прав людини 2020, розробити пакет 

андидискримінаційних законопроектів та інші питання.  

  

На засіданні Експертної ради також був присутній представник Уповноваженої 

з прав людини Богдан Крикливенко, що презентував попередній аналіз 

виконання Плану дій до Національної стратегії з прав людини 2020 та повідомив 

про вкрай повільне виконання плану.  

  

Експертна рада розглянула сім пунктів порядку денного, і, зокрема, звернулася 

до Комітету з прав людини з пропозиціями: 

  

1)                збільшити парламентський контроль над виконанням законодавчої 

частини Плану дій до Національної стратегії з прав людини через проведення 

тематичних засідань Комітету та взаємодії з іншими виконавчими органами 

державної влади, відповідальними за розробку відповідних законопроектів та 

затвердження плану; 

2)                звернути увагу Комітету та надати відповідні висновки до законопроекту  

№ 3593-д «Про тимчасово окуповану територію України», що  не розписаний до 

Комітету. Законопроект суттєво звужує права громадян України, які 

постраждали внаслідок конфлікту, поглиблює соціальну ворожнечу та пропонує 

визнати такими, що втратили чинність низку законів, зокрема і чинний 

профільний закон про ТОТ Крим, що розроблявся Комітетом; 

3)                розробити та врегулювати питання посилення карної відповідальності 

(через механізм обтяжувальних ознак) за злочини на ґрунті ненависті з 

відповідним розширенням на різні меншини та групи громадян, об’єднаними 

певними ознаками; 



4)                передати на юридичний аналіз до Міністерства юстиції законопроект 

«Про цивільні партнерства», розроблений аналітичною групою «Левіафан» 

спільно з народною депутаткою України VI скликання Катериною Лук'яновою 

та у співпраці з ВБО «Точка опори». 

  

  

 

  

 


